
334/29  หมู่ 9  ซ.สามคัคี  ต.อรัญญกิ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000

ผู้รายงาน  นางสาวภคินี  ศรีทบัทมิ

ชนิด/ประเภท พื้นที่การส่งมอบนม ชนิดผลติภณัฑ์นมที่ส่งมอบ

รถขนส่ง อ าเภอ / จังหวดั นมถุง / นมกล่อง

1 คุณสิทธิศักดิ์  หอมช่ืน 086-4407287 บว  2060  พล รถห้องเยน็ อ.เมือง  อ.วงัทอง  จ.พิษณุโลก นมถุง 

" " บม  8419  พล. รถห้องเยน็ อ.เมือง  จ.พิษณุโลก นมถุง 

" " บว  4271  พล. รถห้องเยน็ อ.กงไกรลาส  จ.สุโขทยั นมถุง 

" " บร  9203  พล. รถห้องเยน็ อ.สลกบาตร  จ.ก าแพงเพชร นมถุง 

" " ถท 8690 กทม. รถห้องเยน็ อ.เมือง อ.วชิบารม ี จ.พิจิตร นมถุง 

2 คุณอุดมพร  ทองพงษ์เนียม 081-9734736 82-0947 สท. รถห้องเยน็ นมถุง 

" " บบ 3723 พจ. รถห้องเยน็ นมถุง 

" " บบ 5298 นว. รถห้องเยน็       อ.เมืองพิจิตร อ.สามง่าม อ.โพทะเล นมถุง 

" " บน 2451 พจ. รถห้องเยน็   อ.โพธ์ิประทบัช้าง อ.บางมูลนาก นมถุง 

" " บฉ 6866 พจ. รถห้องเยน็         อ.บึงนาราง อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร นมถุง 

" " บบ 8107 พจ. รถห้องเยน็ นมถุง 

" " บบ 9410 พจ. รถห้องเยน็ นมถุง 

3 คุณราตรี  อดัโดดดร 094-6156665 บบ 9276 พจ. รถห้องเยน็ อ.วงัทรายพูน  อ.ทบัคล้อ  อ.สากเหลก็  จ.พิจิตร นมถุง 

4 คุณพัชรินทร์  อนิทมาศ 087-1231921 บล  9788 สบ. รถห้องเยน็ อ.เมือง  อ.วดัโบสถ์  อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก นมถุง 

5 คุณบุญม ี คล้อยสวาท 081-4142634 ผข 6713 นว. รถห้องเยน็ อ.บรรพตพิสัย  จ.นครสวรรค์ นมถุง 

6 คุณอสันี  แสนประสิทธ์ิ 087-2059380 บต  515  พล. รถห้องเยน็ อ.พรหมพิราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก นมถุง 

7 คุณอญัชล ี นาคสุข 089-7031096 บย  1030  พล. รถห้องเยน็ อ.ดงเจริญ  อ.ทบัคล้อ  จ.พิจิตร นมถุง 

" " บย  1490  พล. รถห้องเยน็ อ.เมือง  อ.วงัทอง อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก นมถุง 

ที่ ช่ือผู้รับจ้างขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ ทะเบียนรถ หมายเหตุ

แบบ น.ร. 5

แบบฟอร์ม รายงานผู้รับจ้างขนส่งผลติภณัฑ์นมโรงเรียน

ปีการศึกษา 2562

ช่ือผู้ประกอบการ  บริษทั  พิษณุโลกโกลด์มลิค์  จ ากดั

วนัที่    14  พฤษภาคม  2562  
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" " บย 8877 พล. รถห้องเยน็ อ.เมือง  อ.วงัทอง  จ.พิษณุโลก นมถุง 

8 บ.พิษณุโลกโกลด์มลิค์  จ ากดั 055-204339 84-5576 สบ. รถห้องเยน็ นมถุง + นมกล่อง

9 บ.พิษณุโลกโกลด์มลิค์  จ ากดั 055-204339 บย  6099  สบ. รถกระบะ นมกล่อง

" " บย  6693  สบ. รถกระบะ              ขนส่งนมกล่องช่วงปิดเทอม นมกล่อง

" " บน  9332  ลพ. รถกระบะ                    **มีผ้าใบคุม** นมกล่อง

" " บษ  2776  สบ. รถกระบะ นมกล่อง


